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Vicard tonik - biokompleks z ziół i witamin - 1L
 

Cena: 31,90 pln

Opis słownikowy

Producent Aflofarm

Opis produktu
 

Vicard tonik - biokompleks zawierający naturalne wyciągi roślinne z ziół i witaminy, którego składniki wspierają układ nerwowy,
wspomaga serce i krwioobieg oraz dodaje sił.

Właściwości i działanie:
Kwiatostan głogu dzięki zawartości wielu cennych dla zdrowia, naturalnych związków, poprawia ukrwienie mięśnia sercowego, zwiększa
dopływ tlenu i substancji odżywczych. Wspomaga pracę serca oraz łagodnie obniża ciśnienie krwi.

Żeń-szeń - "korzeń życia" jest źródłem około 200 aktywnych substancji. Wspomaga pracę serca i układu nerwowego, opóźnia procesy
starzenia. Zwiększa odporność na stres i wysiłek fizyczny, poprawia pamięć i koncentrację, podnosi odporność organizmu. Ponadto
obniża poziom cukru i cholesterolu we krwi oraz reguluje przemianę materii.

Ekstrakt z czerwonego wina (wytwarzanego z winogron odmiany Vitis vinifera L.) posiada właściwości silnego antyoksydanta. Poprawia
kondycję organizmu i przeciwdziała powstawaniu szeregu chorób wieku starczego. Naturalne związki czerwonego wina, wspomagają
pracę serca i krążenie krwi, przeciwdziałają powstawaniu zmian nowotworowych, miażdżycy, choroby wieńcowej i opóźniają procesy
starzenia się.

Zestaw witamin: specjalnie dobrany zestaw witamin stanowi cenne uzupełnienie niedoborów w organizmie dorosłego człowieka i
dodatkowo potęguje działanie substancji czynnych.

Składniki:
woda, koncentrat z czarnej porzeczki, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, substancja konserwująca: benzoesan sodu, aromat
kwas L-askorbinowy, substancja słodząca: aspartam, ekstrakt z korzenia żeń-szenia, płynny koncentrat soku z aloesu, sok z aronii, sok
żurawinowy, wyciąg z czerwonego wina, wyciąg ze skórek czerwonych winogron, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia,
chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Zalecane dzienne spożycie:
Dorośli: 15 ml preparatu 2 razy dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
W przypadku stosowania leków, należy skonsultować przyjmowanie preparatu zawierającego żeń-szeń z lekarzem.
Preparatów zawierających żeń-szeń nie należy stosować dłużej niż przez trzy miesiące.

Ewentualny osad pochodzi od użytych wyciągów roślinnych i nie stanowi wady produktu.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy
tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci, z dala od światła i wilgoci.

Pojemność: 1000 ml
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